
 

 

 

Coordenador de Projetos 

A Conservação Internacional está recrutando profissional para atuar como Coordenador de 
Projetos, que apoiará a Estratégia Institucional para Povos Indígenas e Políticas Sociais. O 
contratado deverá exercer suas funções no Rio de Janeiro, RJ. 

Informações Gerais: 
 
A Conservação Internacional (CI) é uma organização privada, sem fins lucrativos, de caráter 
técnico-científico. Fundada em 1987, em poucos anos a CI cresceu e se tornou uma das 
maiores e mais respeitadas organizações de conservação do mundo, com presença em mais 
de 30 países distribuídos por quatro continentes. Sua missão é contribuir com a promoção 
do bem-estar humano, fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para 
com a natureza, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de 
campo. 

Em 1992, a CI iniciou uma parceria com o povo Kayapó, na Bacia do Rio Xingu. Pensando na 
sustentabilidade dos projetos e associações Kayapó, a CI criou em 2011, o Fundo Kayapó, 
em parceria com Fundo Amazônia/BNDES e o Funbio, que em breve iniciará seu quarto ciclo 
de projetos. Desde 2018, a CI vem expandindo sua atuação junto a outros povos indígenas 
e consolidando uma estratégia institucional para Povos Indígenas e Políticas Sociais. Assim, 
está abrindo processo seletivo ao recrutamento de colaborador na função de Coordenador 
de Projetos. O profissional selecionado trabalhará no escritório da CI no Rio de Janeiro e 
apoiará a execução de projetos que fazem parte da Estratégia para Povos Indígenas e 
Políticas Sociais, notadamente no Pará e Mato Grosso (Bacia do rio Xingu) e no Acre.  

Os projetos têm como eixos principais o apoio ao fortalecimento da gestão territorial, das 
cadeias produtivas sustentáveis e das organizações indígenas visando a autonomia dos 
povos indígenas. Os projetos têm uma duração variável e diferentes financiadores. Destes, 
uma grande parte será executada diretamente pelas organizações indígenas e o 
coordenador apoiará, entre outros, a execução e o trabalho das associações indígenas.  

São responsabilidades da posição: 

- Apoiar a elaboração e a implementação dos projetos da Estratégia para povos indígenas 
e Políticas Sociais, relacionados especificamente ao Fundo Kayapó, à Agência Francesa 
de Desenvolvimento e ao Programa Amazon Appeal; 

- Atuar em colaboração direta com as equipes técnicas das instituições parceiras não-
governamentais e governamentais, e com as organizações e povos indígenas;  

- Participar ativamente do planejamento, execução, relatoria periódicos e monitoramento 
das atividades e das entregas dos projetos;  

- Participar e promover discussões técnicas com parceiros, consultores, CI, organizações e 
povos indígenas e outros atores pertinentes às entregas do projeto;  

- Elaborar Termos de Referências e acompanhar as entregas previstas das consultorias; 



 

 

- Apoiar a organização de reuniões e consultas aos povos indígenas e intercâmbios de 
experiência; 

- Apoiar a construção de produtos técnicos referentes aos projetos;  
- Apoiar, redigir, avaliar e/ou, consolidar relatórios técnicos referentes às atividades das 

entregas dos projetos. 
 

 
Perfil Exigido: 
- Ser graduado em Geografia, Ciências Naturais, Ambientais, Biológicas, Ciências Sociais, 

Administração, ou áreas afins; 
- Experiência de trabalho com política, programas e ou, projetos de etno-

desenvolvimento junto a povos indígenas;  
- Experiência de trabalho com associativismo, apoio e fortalecimento de organizações 

indígenas;  
- Conhecimento de informática, com preferência em Microsoft Office em ambiente 

Windows; 
- Disponibilidade para viagens nacionais e viagens a campo (terrestre, fluvial e aérea), em 

locais remotos, com pouca comunicação e logística complexa. 

 
Perfil desejável: 
- Pós-graduação (especialização ou mestrado) com relação aos temas de 

etnodesenvolvimento e com povos indígenas; 
- Capacidade para colaborar com equipe multidisciplinar;  
- Iniciativa, dinamismo e senso de missão;  
- Bom relacionamento interpessoal; 
- Boa comunicação oral e escrita; 
- Facilidade em estabelecer contato; 
- Conhecimento da escrita, conversação e leitura da língua inglesa; 
- Carteira Nacional de Habilitação válida (categoria B). 

 

A organização oferece: 
- Salário compatível com o cargo e funções; 
− Plano de saúde subsidiado para o candidato e seus familiares; 
− Plano de Previdência Privada subsidiado; 
- Aulas de Inglês “In Company” 
− Vale alimentação/refeição; 
− Auxílio Creche; 
− Seguro de vida. 
 
Tipo de contratação e vigência: Contrato CLT por tempo determinado (1 ano) com 
possibilidade de renovação. 



 

 

Local de Trabalho: Rio de Janeiro, RJ 
Enviar currículo reduzido (max. 3 páginas) e carta de intenções com pretensão salarial para 
o e-mail rh@conservacao.org até 07 de fevereiro de 2020. No campo “assunto” (subject) 
informar ‘Candidato(a) Coordenador de Projetos – Estratégia Povos Indígenas’. 

OBS: Não serão analisados currículos encaminhados sem pretensão salarial ou após a data 
limite acima. 

Processo seletivo: Análise de currículo e entrevista. 
 
Os(as) candidatos(as) selecionados(as) para a etapa de entrevista receberão retorno da 
instituição, pós-decisão final, independentemente de ser o(a) selecionado(a). As 
informações sobre o avanço do processo seletivo serão publicadas no site 
https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/Oportunidades.aspx. 

 


